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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome das Professoras: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 12/03/2021 (Sexta- feira) 

Título da Atividade 05:  Banho com brinquedos.  

 

 

Objetivos específicos:  

• Adotar hábitos de autocuidado relacionados à higiene, alimentação, conforto e 

aparência. (EI03CG04);  

• Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 

cooperação. (EI03EO03);   

• Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, 

higiene, brincadeira e descanso. (EI01EO05);  

• Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar. (EI01CG04);  

 

Proposta pedagógica: 

Com a pandemia do novo coronavírus, os cuidados com a higiene em casa se tornaram 

ainda maiores. No entanto, os brinquedos das crianças às vezes passam despercebidos, 

já que costumam ficar espalhados pela casa e os pequenos não conseguem diferenciar 

os objetos limpos ou sujos. Para evitar que a criança fique suscetíveis a doenças e 

infecções, a higiene dos brinquedos a cada 15 dias é fundamental. 

Nesta atividade providencie sabonetes, esponjas, toalhas para secar os brinquedos, 

bacias, banheiras ou vasilhas grandes que possam encher de água quente e com os 

brinquedos para ser lavados. A criança deverá estar com roupas para filmagens e fotos 

da atividade. 

 

https://casavogue.globo.com/Interiores/Ambientes/noticia/2020/04/coronavirus-como-limpar-tapetes-para-se-proteger-da-pandemia.html
https://casavogue.globo.com/Design/Objetos/noticia/2019/10/6-brinquedos-para-criancas-com-design-surpreendente.html
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Materiais: 

Esponjas, toalhas, bacias, brinquedos, banheiras ou vasilhas. 

 

Sugestões para as famílias:  

• Organize o local para ser realizado a atividade;  

• Possíveis falas que você pode falar neste momento: Vejam só! Os brinquedos estão 

sujos depois podemos brincarmos com elas. Olha estão ficando limpinhos…  

• Como o clima está fresco é importante que a água esteja quente e seja realizada em 

um local fechado; 

• Secar os brinquedos com cuidado após o banho para evitar mofo e fungos, visto que 

o ambiente continua úmido por muito tempo.  

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

 

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

